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كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

فاسوال ریدن

الكنیسة الیونانیة االرثوذكسیة 

الخطاب األول

األدیان. وسؤالي فِ لَ ختَ ـمُ في نا  انقساماتِ بین نَْبنِـي الـُجسورِلـمفتاح ـد الجِ ـَ أن ناآلن حاول ـُ نحن ـَ ن
الم في السَّ تحقیقمعھانستطیع درجةلنا إلى وِّ حَ یُ الذي سَ رَ سْ جِ ـالـِجدَ نَ لنا ان كیف التالي:ھو

؟ُمنقَِسَمةى كناِئِسناعلـُبقي وننازعُ تَ ونَ شُ اقَ نَ تَ نَ ة سیحیَّ مَ ـنا الوساطِ في أال نزال ونـَْحنُ العالم، 

ي الـجسور بین ـبننَ كیفقدرتنا البشریة. "یفوقنامیعُ ـإن ما نبحث عنھ جَ في الواقع، 
ال أستطیع فأنا ما لم یتدخل هللا، ؟جسرھكذا نوع ما و؟" مـَ ي العالـفالمَ ق السَّ حقِّ نـُ وناساماتِ إنقِ 

نيھا. ولكنَّ ـلحدٍّ ضعَ نا ووَ ساماتِ انقِ لّ نستطیع التوصل إلى حلول دائمة وحَ بِـُمفَرِدناأن أرى أننا 
ل. األمَ ملؤھاھجة ـله"، وھذأتكفَّل بالباقيوأنا كھدِ صارى جُ قُ لْ بذُ أأحب عندما یقول یسوع: "

ة!زَ عجِ إلى مُ حاجةٍ ـبِ نُ حْ نَ فَ دنا؛ حِّ وَ تُ أن بإمكانِـھا وحدھا القدیرة ید هللا أنْ أؤمن أناوھكذا، 

دناقادر الزات وأن هللا ھو عجٍ مُ ـالْ من بؤأناأ سَ جلِ ـَ أن نبُ جِ ـ. ولكن ھذا ال یعني أننا یَ أن یوّحِ
إخالص بیرید منا أن نعمل ماء. الربّ من السَّ تَـھِبُط َعلَْینا نتظر معجزة نوي سترخوننمطمئنین

ً ـدعونا جَ یَ ؛ إنَّھدعوة عاجلةلنا ة. دعوة هللا حبَّ ـوتضحیة ومَ  إنھ یدعونا ؛ھشافِ اكتِ إلى إعادةِ میعا
، ولیس من خالل اإلصالحات "أناـــ"العن وعن ذواتنا إلى إعادة اكتشافھ من خالل الموت 

ة.یمَ مِ ـَ حةٍ ریقَ طَ بِ وفي قلوبنا ذاتھ لنا ف كشِ ال! علینا أن نسمح � أن یَ كاإلداریة، 

ةٍ دَ إلى واحِ أنا أنتمي ، والتي ِس الكنائِ فِ لِ ختَ ـُ مین منسیحیِّ مَ ـیرة من البِ ة كَ موعَ جْ ـھنا، بیننا، مَ لدینا 
من ندمواقالحنـنھا، ـِ التي قمنا بالحج رحالت أثناء وفي . في السنوات القلیلة الماضیة امنھ

تي كانتـالمنشودة ولـاوعفي التنُّ وحدة الموضع التنفید ناوضع،فةلِ ختَ ـُ ة میَّ كنسةفائط23
زال.تَـعدیدة، وال ین الكنائس لسنواتٍ بَ حوار دائمٍ موضوع 

ربان القُ كُ شارَ تَ نَ ، انا وأصبحنا واحدً الفاتِ خِ ىرنَ نَعُدْ لمأمٌر ما؛روح هللا، حدثمن بإلـھامٍ فجأة و

هللا. تمجیدًا، الـُمشاركةواألخوي بِّ حُ ـالنَ یة مِ سامِ ظاتٌ حَ ـھذه لَ . كانت دٍ واحِ حٍ ذبَ مَ ولَ حَ س قدَّ مُ ـْ ال
نا لسنواتٍ في حواراتِ نَستَخِدُمھاما ستكون علیھ الوحدة، وكلمات الوحدة التي كنا لمسنا ُمسبقًا
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ـیـَــحوأصبحت ،دتسَّ جَ ـتَ تشكَّلت وعدیدة آلن على صفحة مطبوعة قرأ بعد اد تُ ة ولم تعُ ـــَّ
ـیمرئِ باتتولكنھا  ة.لموسَ ومَ ةً ــَّ

امان والثقة في هللا بالغـ! اإلیسألناهورضاهنا على لْ صَ هللا، إذا حَ عندنٌ كِ مْ ـمُ ھو يءٍ ل شَ كُ فَ ا،لذ
في من حولنا ھمِ میعَ ـجَ ن الـهللا أنورِ اللِ ن خِ رى مِ نا نَ لُ جعَ ـیَ قیقيّ حَ ـمان الـیاإلِ ف؛ةیَّ مِ ـاألھَ 

ةٍ قَ ثِ بِ نھُ دنو مِ نَ ـولْ نا با� مانَ ـإیي مِّ نَ فلنُ . لذلك القدیرن هللا مِ ین حبوبـ، مَ اءٌ قّ شِ وألناحقیقة إخوة ـال

زة.جِ عْ مُ یـَمنََحنَا نا وأندَ ساعِ ن یُ أَحــزم ٍوتصمیمٍ ھ بكل ِ سألْ نَ وَكِبیـَرْین أةروجَ 

راخَ صُ عَ مَ سأن یَ ، إحسانھفي مقابل ، ومنامن كل واحدٍ ، أوالً هللا طلب سوف ی، حینھاولكن 
جاه ـُ ونفتقر إلى االحترام في سلوكنا ت)unethical(یننا كنا غیر أخالقیــأنَّ ف بِ رِ عتَ . أن نَ ناتِ توبَ 

فية، ویَ فافِ الشَّ في َعیِش أخفقنامعتقدات اآلخرین وتقالیدھم، وأسأنا لــأننا بعضنا البعض، و
أسباب من الدیكتاتوریة التي ھي اتالقیادعنعالنیة عدم التحدث في أخفقناونا؛ لِ شَ فَ االعتراف بِ 

عن ، "أناعن الــ"وإلى األبدموتَ ـمنا أن نَ بُ لُ طْ نا؛ وسیَ مِ ـَ في عالینالشدیدَ والمعاناة العنف 
حیاتنا صالةُ ن مِ لَ جعَ ـأن نَ ، و"يضحِّ ـمُ ب الحُ ـال"ایطلب من؛ وسَ أْحكاَمنا الـُمسبقةوكبریائنا
أن "أي: ،صیَّتَین في الشریعةوسوف یطلب منا أن نعیش أعظم ھذا كلھ، ، ولكن قبل مستمّرة

."نَْفسناكَ قریبنا بَّ حِ ـ"أن نُ وا"نَ لِ قْ عَ لِّ كُ نومنَْفسنالِّ كُ منْ نا، لبِ قَ لِّ كُ ِمنْ )اق� حَ (نا ھَ ـإلَ الربَّ بَّ حِ نُـ
لنا ویُظھرناحُ سَ مْ یَ سَ وعلیناھِ مِ عَ نِ تھ بِ جاللفیض سوف تُ یرى هللا قلبنا الصادق، حینعندھا،
.َسیُجري الـُمعِجَزةو.الطریق

كم وافعلوا الخیر"."اسجدوا واعبدوا ربَّ مكتوب: 78و77اآلیات 22في سورة الحج وھي رقم 
"."وتكونوا شھداء على النّاس فأقیموا الصالوات وأْتوا الّزكوات واعتصموا با�

ھو فلمةتعرف الظُّ التي ال ھتِ یَّ ھلوة ألیَّ حَ صورةً كونَ ھو أن نَ باختصار، ،مناهللا ربّنا ما یریده 
، انعهللا مكان متىا، ولكن أن نفعل شیئً نا بِـُمفَرِدنا النستطیعنّ أ، وعلینا أن ندركالنھایةوالبدایة
شيء!هللا أو الھأنبالقول:سأَْختُمفإذن.انً كِ مْ ـمُ حیلُ ستَ مُ ـالیُصبِحُ 

وسیمنحنا هللا النور رنا. انا ودممِ اقسإلنرُّ سَ یُ الشیطان الذي نا في مواجھةیفالصالة سَ فلتكنلذلك 
في نَفشلُ في ظالمنا لكن ، وأمامناالوحدةرَ سْ جِ أّن لینیر عقولنا ونفوسنا فنرى الضروريّ 

) فھو بذلك یمثّل كل یاقوتة فیھ تمثّل فضیلة(، إنھ جسر مصنوع من الیاقوت السماويّ رؤیتھ!
جمیع الفضائل.

لنا هللا رُ غفِ یَ التي ال حصر لھا، س،خطایاناعن َجـمیعیقةً في اللحظة التي سوف نتوب فیھا حق
ویدخلنا في حقیقة لعالم لالسالم بُ جلِ ـرى الجسر الذي یَ أن نلنستحق رَ صَ البَ لنا عیدُ یُ سَ ھِ تـِ رَ فِ غْ مَ بـِ و

رنا،ِتھِ قوَّ فینا بلُ عمَ یَ هللا، الذي دُ جْ مَ ـ. الْ هللا !ما یفوق َطلَبَنا أو تََصوُّ


